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Förord

Vilken forskning finns om de offentligt finansierade musik- och kulturskolorna? Vad forskas det om och vilka är det 
som forskar? 

Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, har på uppdrag av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
(SMoK) fått uppdrag att göra en forskningsöversikt. Avgränsningen har varit forskningsarbeten som direkt berör offent-
ligt finansierade musik- eller kulturskolor. Översikten berör därför inte all forskning kring musik- och konstundervisning 
samt estetiska läroprocesser mer generellt. Arbetet genomfördes under hösten 2014.

Kulturskolan är den största offentligt finansierade kulturverksamhet för barn och unga i Sverige. Över 200 000 barn del-
tar och kommunerna avsätter årligen runt två miljarder till denna verksamhet. För att kunna utveckla och förnya denna 
verksamhet behövs kunskap och forskning. Hur ser verksamheten ut? Vilka når vi? Vilken betydelse har avgifter? Hur 
har verksamheten förändrats över tid? Frågorna är många.

Forskningsöversikten visar på flera och stora vita fläckar. Kulturskolan är i väldigt stor utsträckning outforskad. 

Vår förhoppning är att denna forskningsöversikt kan bidra till bidra till ökad kunskap om forskningsläget, vita fläckar 
och stimulera till nya forskningsinsatser!

Torgny Sandgren

generalsekreterare, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd
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Sammanfattning
1

En forskningsöversikt har sammanställts i syfte att ge en sammanfattning och överblick över studier som specifikt 
handlar om offentligt finansierade musik- och kulturskolor. Sökningar gjordes i ett flertal bibliografiska databaser, både 
svenska och internationella. Den befintliga forskningen är ytterst begränsad. Totalt sett handlar det om ett sjuttiotal re-
ferenser som kan delas in tematiskt i ett mindre antal forskningsområden.

För det första hittar man historiska överblickar och berättelser, ofta från specifika orter. I dessa studier återger forskare, 
praktiker och lekmän olika historiska narrativ om hur kommunala musikskolor har vuxit fram, fungerat, transformerats 
och utvecklats. Skolorna formades under 1940- och 1950-talen i socialdemokratisk folkbildningsanda, hade sin guldål-
der under 1960-1980-talen och har från 1990-talet och framåt hanterat en rad omvärldsutmaningar. Det finns också en 
viss slitning mellan det traditionella folkbildningsidealet och en mer elitistisk — finkulturell — strävan.

För det andra finner man en uppsättning studier om musik- och kulturskollors samhälleliga roll mer generellt. De ses 
som en resurs i kulturlivet, och det betonas hur estetiska läroprocesser får (eller i alla fall borde ha) en alltmer central 
roll i det globaliserade nätverkssamhället. Musik och kultur spelar en viktig roll social och kulturell utveckling, mång-
fald, och för det så kallade livslånga lärandet. 

För det tredje förekommer studier som behandlar förhållandet mellan elever och lärare inom musik- och kulturskolan. 
Här handlar det ofta om frågor i spänningsfältet mellan traditionellt innehåll och traditionella arbetsformer å den ena 
sidan, och mer experimentella och dynamiska förhållningssätt å den andra. Den dubbelheten framkommer också i de 
studier som har gjorts mer specifikt om musikskollärarrollen. Vidare har en del studier har identifierat klass-, köns- och 
etnicitetsmässiga skevheter i rekryteringen till musik- och kulturskolor. En tröghet när det gäller förmågan att tala till 
allt mer heterogena målgrupper kan vara en del av förklaringen till detta, medan andra anledningar kan vara rent ekono-
miska.

För det fjärde, slutligen, behandlar forskningen de utmaningar som musik- och kulturskolorna står inför i relation till ett 
föränderligt omgivande samhälle. Utmaningarna kan handla om den ovan nämnda ökade heterogeniteten i elevunderla-
get, om marknadsekonomins villkor, samhällets tilltagande individualisering, ekonomiska kriser, föråldrade arbetssätt 
och om utmaningarna från digitala plattformar och nya lärmiljöer.
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Uppdrag, avgränsningar och metod
2

Att ringa in den forskning som har bedrivits om musik- och kulturskolor kräver förhållandevis precisa sökord. Ett stort 
antal studier finns om relaterade områden som musik- och konstundervisning och estetiska läroprocesser mer gene-
rellt. Men syftet med den är forskningsöversikten är att ge en sammanfattning och överblick när det gäller studier som 
mer specifikt handlar om offentligt finansierade musik- och kulturskolor. Det kan då röra sig om forskning om sådana 
skolors verksamhet, deras historik och roll i samhället och så vidare.

Översikten bygger på en uppsättning sökord som har använts i en rad utvalda databaser. Sökorden är: (kommunal) mu-
sikskola, (kommunal) kulturskola, (public) arts education, (public) music schools, (public) art schools och after school 
activities. De bibliografiska databaser där sökningarna har gjorts är Libris, Scopus, Web of Science, Academic Search 
Elite (EBSCO), Communication & Mass Media Complete (EBSCO), PsycINFO (EBSCO), SocINDEX (EBSCO) och Goog-
le Scholar. I anslutning till de individuella sökningarna har en manuell genomgång av resultaten gjorts för att sortera 
bort träffar som, trots sökorden, avser studier som handlar om andra studieobjekt och frågor än sådana som är av in-
tresse här. Strategin som helhet innebär, som alla andra tänkbara tillvägagångssätt, vissa risker för skevheter. Inklude-
randet av Libris — de svenska bibliotekens gemensamma databas med 7 miljoner titlar — tillsammans med den brett 
inkluderande söktjänsten Google Scholar, och dessutom de största renodlat akademiska databaserna (Web of Scien-
ce, Scopus etc.), torde dock ge en förhållandevis god representation. En annan felkälla kan vara de använda sökor-
den. Med en annan uppsättning ord skulle givetvis resultatet ha blivit ett annat, men å andra sidan är posterna i data-
baserna generellt indexerade så att en publikation fångas upp av mer än ett sökord. För att man helt ska missa en rele-
vant post krävs alltså att inte bara ett utan flera lämpliga sökord saknas. 

Arbetet med detta ledde fram till insikten om att den befintliga forskningen är ytterst begränsad, även med hänsyn ta-
gen till studieobjektets specifika karaktär. Totalt sett handlar det om ett sjuttiotal referenser som kan delas in tematiskt 
i ett mindre antal forskningsområden som beskrivs nedan. Det bör betonas ännu en gång att den omfattande forsk-
ningen om didaktik och estetiska läroprocesser alltså har filtrerats bort här, till förmån för studier som handlar om of-
fentligt finansierade musik- och kulturskolor mer specifikt.
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Historiska överblickar och 
berättelser från specifika orter

3

Den största andelen av den befintliga forskningen består av publikationer där forskare, praktiker och lekmän återger 
olika historiska narrativ om hur kommunala musikskolor eller teaterverksamheter har vuxit fram, fungerat, transforme-
rats och utvecklats. Det handlar om beskrivningar av hur de växte fram i socialdemokratisk folkbildningsanda och i syf-
te att utjämna ekonomiska klyftor. Den beskrivningen görs till exempel av Persson (2001), och berörs också Gustafs-
son (2000) i en översikt av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1966. 

I en bok (Lagnefeldt, 1971) beskrivs teaterverksamheter för barn i Stockholm från 1926 till 1968, och boken “Lyssna är 
silver — spela är guld” (Reimers-Wessberg, 1991) beskriver hur musikskolorna i Sverige tog form och etablerades un-
der 1940- och 1950-talen. En kraftig expandering av just musikskoleverksamheten skedde under 1960-talet när folk-
skolans och läroverkens instrumentalundervisning avvecklades i och med den nya enhetsskolan. Samtidigt befinner 
sig musikskolan i ett spänningsfält mellan det jämlikhetssträvande bildningsidealet å den ena sidan och satsningen på 
en elit å den andra (Hofvander Trulsson, 2010; Holmberg, 2010). Även Tivenius (2008) beskriver den kommunala mu-
sikskolans historia, från dess rötter i 1800-talets privata institut via etableringen av den första kommunala musikskolan 
i Katrineholm 1943, dess storhetstid under 1960- till 1980-talen, och fram till nutid.

Internationellt beskriver Williams (2008) den historiska utvecklingen av slagverksorkestrar för elever i amerikanska sko-
lor, från rötterna i Trinidad och Tobago och fram till dess idag ökande popularitet. Man har historiskt jobbat med allt fler 
musikaliska genrer, och den relativt enkla tekniken gör den här typen av orkestrar lämpliga ur flera pedagogiska hänse-
enden.

Mycket av den historiska litteraturen om kommunala musik- och kulturskolor bygger på berättelser och erfarenheter 
från specifika orter. Henningsson och Lindqvists bok “Den kommunala musikskolan på en industriort” (1971) är en så-
dan, och bland andra märks Aurells (1999) studie av tillkonsten av Staffanstorps kulturskola och Lindeborgs (1999) fall-
studie av institutionaliseringsprocessen omkring musikpedagogiska traditioner i Stockholm i slutet av 1950- och bör-
jan av 1960-talet.

Även annan dokumentation av musik- och kulturskolors framväxt, verksamhet och utveckling på specifika orter finns. 
Det handlar då bland annat om Ystad (Aldenbjörk, 1998), Borås (Andersson Wåhlström, 2014), Hedemora (Boström, 
1997), Stockholm (Hellström & Nilsson, 1973; Sundstedt & Jacobson, 1998), Örebro (Nilsson, 2001), Mörbylånga, Tran-
ås, Kiruna och Borås (Persson, 1998).
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Generella studier av musik- och 
kulturskolors roll

4

En relativt omfattande kategori av studier kan sägas handla om mer generella frågor relaterade till offentligt finansierad 
musik- , teater- och kulturundervisning. Ett exempel på en sådan studie är boken “Den kommunala musikskolan: En 
resurs i kulturlivet” (Svenska Kommunförbundet, 1984), ett annat är “Kommunala musikskolan: Mycket mer än musik” 
(Aldenbjörk, 1998) och ett tredje är “Vår teater – de första 60 åren” (Hägglund, 2002).

I ett tyskt perspektiv (Fuchs, 2013) beskrivs en utveckling i riktning mot kulturskolor som engagerar elever i musik och 
andra kulturaktiviteter efter skoldagens slut. Uppluckrandet av gränser mellan kommunala musikskolan och andra sko-
lor diskuteras också av Brändström & Wiklund (1995) som talar om en symbiotisk relation mellan musikhögskole- och 
musikskolekulturer. Samarbeten mellan grundskolan och kulturskolor har också studerats av Stålhammar (1995) och 
Hellgren (2011).

Brändström, Söderman och Thorgersen (2012) skriver i artikeln “The double feature of musical folkbildning: Three 
Swedish examples” om den ovan nämnda dubbelheten mellan demokratiska och elitistiska tendenser, och utvecklar 
också resonemanget om spänningar mellan finkultur och populärkultur och kontroll och frihet. Deras fallstudier behand-
lar inte direkt kommunala kulturskolor men diskussionen har ändå viss relevans för även det området. De studerar en 
folkhögskola, en privat musikskola och hiphopkulturen som lärandemiljö.

I en annan artikel (Champarnaud, Ginsburgh & Michel, 2008) diskuterar en grupp ekonomer vikten av offentlig kulturut-
bildning för unga mer allmänt. Man konstaterar att statliga subventioner av kultur räcker inte till för att säkra den kultu-
rella skolningen hos den uppväxande generationen. Man menar att det också krävs offentligt finansierade möjligheter 
till kulturell skolning och kulturutövande bland unga. Vidare konstaterar Graham (2009) att unga som deltar i musiksko-
lor tenderar att ha en bredare smakprofil än de som inte gör det. Dessutom menar han att musikutbildning har potentia-
len för att i förlängningen minska de symboliska gränserna mellan olika etniska grupper. I en artikel av Nagel, Damen 
och Haanstra (2001) beskrivs dock hur en ökad satsning på kultur inom det holländska skolväsendet inte var så fram-
gångsrik som man hade hoppats när det gällde att långsiktigt uppnå en ökad kulturell orientering bland eleverna. Heu-
ser (2011) visar dock med ett amerikanskt exempel på ett framgångsrikt och kreativt pedagogiskt arbete där man enga-
gerat elever tillsammans med jämnåriga hemlösa inom ramen för instrumentalundervisning. Can och Yuksel (2011) dis-
kuterar också, i ett EU-perspektiv och i relation till tanken om ett livslångt lärande, att offentlig musikutbildning kan spe-
la en aktiv roll i utvecklingen både av individer och samhället.
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Elever och lärare
5

Ett annat tongivande tema i forskningen handlar om relationen mellan lärare och elever inom musik- och kulturskolan. 
En central fråga här handlar om huruvida man bygger verksamheten på en gammalmodig modell som inte är öppen 
för förändring. I en studie av Rostvall och West (2001) beskrivs exempelvis interaktionen mellan elever och instrumen-
tallärare inom kulturskolan som präglad av reproduktion och stagnation gällande innehåll och form. Stagnation och 
konservatism lyfts också fram av Tivenius (2008) som i en enkätstudie av didaktiska och musikaliska attityder och vär-
deringar bland lärare inom musikskolan understryker verksamhetens slutna karaktär.

En uppsättning studier har en utvärderande karaktär och handlar om hur deltagandemönster ser ut, och om hur elever 
ser på verksamheten i kommunal kulturskola (Blomdahl & Frostenson, 2003; Frostenson, 2003; Kristensson 2002; 
Carlsson, 2003; Göranzon, 2012). Uppföljningar har också gjorts av vilka konsekvenser övergången till kulturskolor har 
haft (Elofsson, 2009; Immonen & Nordström, 1997). Musikskola eller kulturskola - det är frågan? : en jämförande studie 
mellan en s k traditionell musikskola i Umeå och en kulturskola i Södertälje. Piteå. Andra studier av detta slag handlar 
exempelvis om elevers uppfattningar om att jobba med musikal- och teaterprojekt (Chaib, 1996; Törnquist, 2000).

Generella mönster är att flickor deltar i verksamheten i mycket högre grad än pojkar, och att deltagandet är starkt klass-
bundet. Deltagandet är betydligt högre bland ungdomar från familjer med störra resurser och högutbildade föräldrar. 
Grafström (2007) har visat hur tre avgiftsfria kulturskolor har lyckats öka rekryteringen av elever från familjer med lägre 
socioekonomisk status.

Vidare är den tidigare kommunala musikskolans verksamhet dominerande inom kulturskolorna, även om aktiviteter 
som dans och teater tar viss plats. 

Elofsson (2009) konstaterar också att det klassbundna deltagandet står i relation till ett lägre deltagande för ungdomar 
med invandrarbakgrund (se även Hofvander Trulsson, 2004). Även om man kontrollerar för att vissa av dessa kommer 
från familjer med mindre resurser är de underrepresenterade. I en artikel av Johnson (2004) diskuteras multikulturella 
frågor inom musikundervisning och lyfter då fram två dimensioner. De skevheter som finns handlar dels om själva till-
gången till att få delta i undervisningen, dels om den dominans som ett västligt musikaliskt kulturarv har i undervisning-
ens innehåll. Vikten understryks av att musikskolor anpassar både läroplan och metoder efter den förändrade elevpo-
pulationen. En doktorsavhandling av Hofvander Trulsson (2010) intresserar sig för utlandsfödda föräldrars syn på bety-
delsen av deras barns deltagande i musikskolan. Dessa föräldrar ser den kulturella bildningen som en investering i po-
tentiell klassmobilitet. Lilliedahl och Georgii-Hemming (2009) utreder i en annan artikel mer allmänt vad föräldrar har för 
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förväntningar på kulturskolan. De visar då på dilemmat som har att göra med att dels undervisa för elevernas kortsikti-
ga lust, dels för deras långsiktiga behov.

När det gäller lärarrollen inom musik- och kulturskolor finns en omfattande litteratur som behandlar mer didaktiskt ori-
enterade frågor (Ericsson & Lindgren, 2011; Ferguson, 2009; Russell-Bowie, 2009; Toboso, 2010). Ett mindre antal stu-
dier behandlar dock dessa frågor mer specifikt i relation just kommunal musik- och kulturskola. Ohlsson-Blendulf 
(1992) har gjort en dagboksstudie där ledare inom sexton musikskolor reflekterar över sin roll. Detta sätts i relation till 
befattningsbeskrivningar och målsättningar. I en studie av Tivenius (2008) identifieras så många som åtta olika musiklä-
rartyper: ‘missionären’ (traditionsorienterad, konservativ); ‘portvakten’ (defensiv, konservativ)’; ‘musikanten’ (lustdriven, 
konservativ); ‘mästarläraren’ (konservatorietradition, mästare-lärling); ‘kapellmästaren’ (orkesterspel, konservativ); ’för-
nyaren’ (förändringsbenägen); ‘antiformalisten’ (radikalt förändringsbenägen); ‘pedagogen’ (fokus på lärarrollen, proces-
sorienterad). Typologin är fint graderad och komplex, men understryker att musik- och kulturskolorna befinner sig i ett 
spänningsfält mellan tradition/konservatism och förändring/nytänkande.
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Omvärld och utveckling
6

Ytterligare ett forskningstema handlar om de utmaningar som musik- och kulturskolorna står inför i relation till ett förän-
derligt omgivande samhälle. En rad faktorer — den ökade  heterogeniteten i elevunderlaget har exempelvis nämnts 
ovan — innebär att verksamhetens syften och innehåll måste tänkas om. I en doktorsavhandling av Holmberg (2010) 
framkommer det att lärare inom musiksskolan ser sin verksamhet som underkastad marknadsekonomins villkor. De 
ser å ena sidan sig själva som viktiga kulturbärare, men upplever sig å den andra sidan begränsade när det gäller ge-
nomförandet av undervisningen i ett alltmer individualistiskt samhälle som tvingar dem till förändring. Hofvander Truls-
son (2010) menar att finanskriserna i USA och Europa har inneburit att kommunerna har mindre pengar än förr att sat-
sa på kulturskolorna. Vidare finns nya verktyg och plattformar för musikutövande som kan hota de mer traditionella for-
mer som präglar musik- och kulturskolor, inte minst i form av digitala medier (Comeau, 2010; Väkevä, 2010).

Som nämnts ovan anses verksamheten ha haft sin guldålder under 1960-80-talen, och i en studie av Gaál (1982) ställs 
frågan om varför elevantalet i den kommunala musiksskolan sjunker. I en nyare publikation (William Kristiansen, 2002) 
väcks frågan om musik- och    kulturskolornas kris utifrån ett annat perspektiv: ska det vara ‘skola eller nöjesfält’? 

Redan i början av 1990-talet behandlades den kommunala musikskolans framtida utmaningar vid ett symposium vid 
Kungliga Musikaliska Akademien (Reimers, 1992), och omkring det årtiondets mitt följde ett par studier som handlade 
om skolformens förändring från musikskola till kulturskola (Graneheim, 1994; Kempe, 1994; Sjölander, 1995). Även på 
senare år är frågor om omvärdsutmaningar och utvecklingsfrågor på agendan. I studien “Sikta högt” (Nilsson, 2011) 
redovisas resultat från ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt, arrangerat av SMOK, för kulturskolor i östra mel-
lansverige. Målet med projektet var förnyelse genom att lärarna skulle införliva nya arbetssätt och metoder i undervis-
ningen. Detta för att möta ökad konkurrens och stärka sin slagkraft. När det gäller utvecklingsfrågor mer praktiknära 
har Tivenius (2001) gjort en fallstudie av hur målformuleringsprocessen vid kulturskolor ser ut.
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Övriga studier
7

Utöver de fyra breda teman som har presenterats ovan finns det också en del studier som behandlar förhållandet mel-
lan musik- och kulturskolor och den reguljära skolan. Bergstrand-Wilson (1993) utreder likheter och skillnader och 
granskar förutsättningarna för ett större samarbete. Rasmussen (1992) diskuterar musikskolans roll i temaarbeten in-
om    musikämnet på högstadiet, och Eiserman Ålund (1995) har intresserat sig för hur kommunaliseringen av skolan 
har påverkat musikskolan. Förhållandet mellan de olika skolformerna studeras också av Carlsson (2000) och då med 
särskilt fokus på lärandeformer inom och utanför musikskolan.

Andra exempel på övriga studier handlar om barns ensemblemusicerande både informellt och inom musikskolan (Sa-
ar, 1999) och om folkmusikens roll i undervisningsinnehållet (Holmén, 1992).
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